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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوة مواجهة ایران در دورة گفتمان اصالح طلبی )1384 
این گفتمان،  اندیشه های برجسته ترین تولیدکنندگان  بر آراء و  با تأکید  - 1376( و 
سید محمد خاتمی با جهانی  شدن فرهنگی صورت گرفته است. در انجام این پژوهش 
از روش توصیفی - تبیینی استفاده  شده و گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای 
می باشد. نویسندگان مقاله برای سهولت در یافتن پاسخ مناسب به سؤال اصلی این 
پژوهش یعنی »گفتمان اصالح طلبی در مواجهه با جهانی شدن فرهنگی چه دیدگاه هایی 
داشته است؟« و در نهایت، این دیدگاه ها منجر به چه نوع رابطه ای بین این دو شده 
امر سیاسی شانتال موفه که در آن سه نوع رابطه را در قبال جهانی  از مدل  است؟ 
 شدن در نظر می گیرد بهره گرفته اند. فرضیة پژوهش بدین صورت بوده که با روی کار 
آمدن دولت خاتمی و شکل گیری گفتمان اصالح طلبی نوع نگاه و رویکرد به جهانی  
شدن دچار تغییراتی اساسی شد. این گفتمان با ویژگی ها و شاخصه های جدید خود 
و با واقع نگری و درک شرایط داخلی و بین المللی، با پذیرش واقعیت جهانی شدن و به 
این فرایند در پیش  به  را نسبت  رسمیت شناختن آن، رویه ای مثبت و خوش بینانه 
آن  فرهنگی  بُعد  به ویژه  با جهانی شدن،  مذکور  گفتمان  رابطة  اساس،  این  بر  گرفت. 
از تخاصم کامل )آنتاگونیسم( و تقابل به سیاست رقابتی )آگونیسم(، تعامل و رقابت 
سازنده تغییر جهت داد و تالشی جدی در کنار نهادن دشمنی و ستیز و حرکت به سوی 

تنش زدایی و تعامل با جهان را آغاز کرد. 
کلمات کلیدی: جهانی  شدن فرهنگی، گفتمان اصالح طلبی، آنتاگونیسم، آگونیسم. 
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مقدمه و بیان مسأله
امروزه به زعِم بسیاری از پژوهشگران، جهانی  شدن همانند طوفانی سراسر جهان را 
این  تأثیر آن قرار گرفته اند.  درنوردیده و حتی دورترین بخش های جهان نیز تحت 
فرایند که مخصوصاً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تشدید شده، نه تنها فضای 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بلکه حتی فضای گفتمان جامعه و سیاست در ایران را 
هم متأثر کرده و در چنین شرایطی، واکنش ها نیز متفاوت بوده است. برخی حتی با 
اطالق »جهانی سازی« به این فرایند درصدد مقابلة تمام  عیار با آن برآمده و بر این 
باورند که فقط باید در مقابل آن ایستاد، آنها جهانی  شدن را به معنای جهانی  شدن 
ارزش های فرهنگ غربی می دانند که درصدد تهاجم علیه فرهنگ و هویت اسالمی 
که  باورند  این  بر  نیز  دیگری  عدة  مقابل،  در  و  است  مذهبی  و  ارزش های سنتی  و 
جهانی  شدن به طورکلی فرآیندی اجتناب ناپذیر است که باید جامعه و سیاست را با 
آن منطبق کرد. در این پژوهش، گفتمان اصالح طلبی طی سالهای 1376 تا 1384 
و مخصوصاً یکی از برجسته ترین تولیدکنندگان آن، یعنی سید محمد خاتمی مدنظر 
و  از جریان های سیاسی  یکی  به عنوان  ـ 1376(   1384( اصالح طلبی  است. گفتمان 
در  که  گرفته  قرار  اتهام  این  معرض  در  اخیر  سالهای  در  نیز  انقالب  از  بعد  فکری 
مقابله با جهانی  شدن، مخصوصاً جهانی  شدن فرهنگی، بیش  از حد تساهل به خرج 
داده و با باز کردن فضای سیاسی، در عمل انقالب اسالمی را در معرض تشدید این 
فرایند قرار داده است. این مقاله تالش دارد نشان دهد گفتمان اصالح طلبی در سطح 
اندیشة سیاسی چه تالش های فکری و نظری برای فهم جهانی  شدن فرهنگی نموده 
و چه واکنش هایی از خود نشان داده است. برای انجام این پژوهش از مفاهیم سه گانة 
شانتال موفه، یعنی رابطة آنتاگونیسم )تخاصم کامل(، آگونیسم )سیاست رقابتی( و 

پساسیاسی استفاده  شده است.
پژوهش حاضر تالش خواهد کرد تا پاسخ مناسبی به موضوع این پژوهش یعنی 
»چگونگی مواجهه ایران با جهانی شدن فرهنگی از سوی گفتمان اصالح طلبی )1384 
به  اصالح طلبی  گفتمان  دیدگاه های  »نوع  یعنی  اصلی  پرسش  نیز  و   »)1376 ـ 

جهانی شدن فرهنگی« و پرسش های فرعی آن ارائه دهد.
چه  فرهنگی  جهانی  شدن  با  مواجهه  در  اصالح طلبی  گفتمان  اصلی:  پرسش 

دیدگاه هایی داشته است؟
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پرسش های فرعی:
1. گفتمان اصالح طلبی چه ویژگی هایی دارد؟
2. ویژگی های جهانی  شدن فرهنگی چیست؟

3. دیدگاه های گفتمان اصالح طلبی در مواجهه با جهانی  شدن فرهنگي کدم اند؟
4. گفتمان اصالح طلبی به چه نوع رابطه ای با جهانی  شدن فرهنگي منجر گردید؟

پیشینة پژوهش
ادیب )1387( در مقالة »جهانی  شدن فرصت ها و تهدیدهای فراروی ایران اسالمی با 
تأکید بر راهبرد فرهنگی« به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا جهانی  شدن، ایران 
را در حوزة فرهنگ تحت تأثیر قرار داده است و اساساً مناسب ترین رویکرد و راهبرد 
در مواجهه با این پدیده برای کشور ما چیست و این رویارویی و مواجهه چه تهدیدها 

و چه فرصت هایی را فراروی ایران اسالمی قرار می دهند.
گرامیان و پورقوشچی )1394( در مقالة »جهانی  شدن و مواضع فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران از منظر نظریة ساختارـ  کارگزار« از نظر جامعه شناختی و در چهارچوب 
نظریة ساختارـ  کارگزار به بررسی واکنش ها و مواضع فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

در قبال فرایند جهانی  شدن فرهنگی پرداخته اند.
بایبوردی و کریمیان )1393( در مقالة »جهانی  شدن فرهنگ و تأثیر آن بر هویت 
با  ایرانی  فرهنگ  رابطة  نوع  شدن  جهانی   عصر  در  که  می کنند  تأکید  ایران«  ملی 
فرهنگ جهانی را نه بر اساس جدایی و تمایزپذیری فرهنگی بلکه بر پیوستگی، تعامل 

و اثرگذاری فرهنگ ها بر یکدیگر در نظر گرفت.
بازتاب  در  اسالمی  جمهوری  نظام  و  اسالمی  انقالب  کتاب  در   )1386( پوراحمدی 
جهانی شدن، تقابل یا تعامل به بررسی فرهنگ و هویت در عصر فرهنگ جهانی، جهانی 
 شدن فرهنگ و جمهوری اسالمی، جهانی  شدن و مقاومت های فرهنگی پرداخته است. 
فوزی )1386( در مقالة »جهانی شدن و ارزش های جهانی اسالم با رویکردی بر 
دیدگاه امام خمینی« می نویسد که جهانی  شدن یکی از واقعیت ها و مباحث مهم در 
جهان امروز است که در دو عرصة سخت افزاری و نرم افزاری جریان دارد. امام خمینی 

چالش اصلی در مورد جهانی  شدن را در عرصة نرم افزاری می داند. 
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بررسی ادبیات تحقیق، گواِه آن است که آثاری که به رشته تحریر درآمده بیشتر 
به  و  تأکید داشته   به  صورت کلی  پیامدهای آن  و  تبعات  و  فرایند جهانی  شدن  به 
بحث جهانی  شدن فرهنگی در ایران و به  طور خاص در گفتمان اصالح طلبی )1384 
ـ 1376( و نیز به بررسی دیدگاه ها و برداشت های این گفتمان و نیز نوع رابطة بین 
نگرفته  صورت  مستقل  و  نظام مند  پژوهشی  خصوص،  این  در  نپرداخته اند.  دو  این 
است، بنابراین پژوهش حاضر که مواجهة ایران با جهانی  شدن فرهنگی را در گفتمان 
اصالح طلبی مورد بررسی قرار خواهد داد، درصدد یافتن پاسخ هایی مناسب برای این 

پرسش هاست که در نوع خود، تازه و بدیع خواهد بود.
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تبیینی و روش گردآوری داده ها 
نیز در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای )فیش برداری از کتاب، مقاالت، پایان نامه...( 
می باشد. همچنین قلمرو پژوهش در این تحقیق مربوط به عصر حاضر و ایران بعد از 

انقالب اسالمی از سال 1376 تا 1384 در گفتمان اصالح طلبی می باشد.

چهارچوب نظری پژوهش
رهیافت روشی مورد استفاده در این پژوهش برای فهم دیدگاه های گفتمان اصالح طلبی 
دربارة جهانی  شدن فرهنگی و نیز تبیین رابطة این گفتمان با جهانی  شدن فرهنگی، 
با استفاده از مدل  نظریة امر سیاسی1 شانتال موفه2 است. این پژوهش تالش دارد 
فرایند جهانی  شدن  و شاخصه های  ویژگی ها  نظر گرفتن  در  با  و  موفه  امر سیاسی 
فرهنگی و گفتمان اصالح طلبی در محدودة زمانی سال 1376 تا 1384رابطة این دو 
را به خوبی تبیین نماید. این نظریه از لحاظ نحوة مواجهة گفتمان اصالح طلبی در 
نظام جمهوری اسالمی ایران از آن نظر مهم است که روش رویارویی این گفتمان را 
بر اساس رویکردهای آنتاگونیستی3 )تخاصم محض(، آگونیستی4 )سیاست رقابتی( و 
پساسیاسی مورد توجه قرار داده است. اهمیت نظریة امر سیاسی شانتال موفه به عنوان 
چهارچوب نظری این پژوهش در این است که می تواند به عواقب و پیامدهای خطرناک 
اتخاذ رویکرد آنتاگونیستی )تخاصم محض( نظام جمهوری اسالمی ایران که منجر به 

1. The political matter 
2. C.Mouffe
3. Antagonistic
4. Agonistic
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انزوای فرهنگی، سیاسی و اتخاذ ایده آل گرایی در سطح بین الملل و انزوای جمهوری 
اسالمی از حیث بین المللی و نیز تعمیق توسعه نیافتگی در بسیاری از عرصه ها می شود، 
راهکار مناسبی را برای برون رفت و اجتناب از این بحران ها ارائه نماید. عالوه بر آن 
با استفاده از نظریة امر سیاسی، تالش های فکری و نظری گفتمان اصالح طلبی برای 
فهم جهانی  شدن فرهنگی و نیز واکنش هایی که منجر به سازگاری و مقاومت بیشتر 
اندیشة انقالب اسالمی در مقابل جهانی  شدن فرهنگی شده است، تبیین خواهد شد.

آنتاگونیسم
آنتاگونیسم رابطة »ما/آنهایی« است که دو طرف دشمنانی تلقی می شوند که در هیچ 
زمینة مشترکی سهیم نیستند )موفه1391: 27(. در این رابطة سیاسی که قابل تعمیم 
به رابطة خود و دیگری نیز هست، منازعه ای بی امان میان هر دو طرف درگرفته و امر 
سیاسی به امری سراسر منازعه ای مبدل می شود. کارل اشمیت سخت بر این باور بود 
که سیاست امری کاماًل رابطه ای میان خود و دیگری بوده و اینکه امر سیاسی سراسر 
یک منازعه است. از نظر او برای اینکه رابطة »ما/ آنها« به رابطه ای سیاسی تبدیل شود 
باید به شکل رابطة »دوست/ دشمن« آنتاگونیستی درآید. تمایز »ما/آنها« که شرط 
آنتاگونیسم  کانون  به  همواره  می تواند  است،  سیاسی  هویت های  شکل گیری  امکان 
تبدیل شود. از آنجا که همة اشکال هویت های سیاسی مستلزم تمایز »ما/آنها« هستند، 
این بدان معناست که امکان ظهور آنتاگونیسم هرگز از میان نمی رود. لذا باور به اینکه 
جامعه ای می تواند شکل بگیرد که آنتاگونیسم در آن رخت بربسته باشد توهمی بیش 
نیست. آنتاگونیسم همان طور که اشمیت می گوید یک امکان همیشه حاضر است؛ امر 

سیاسی به وضعیت وجود شناختی ما تعلق دارد )موفه 1391 : 23(.

آگونیسم
به نظر شانتال موفه به  جای انکار آنتاگونیسم به  طور کلی باید به دنبال شیوة جدیدی 
از رابطه گشت که این وضعیت آنتاگونیستی را رام و اهلی کند؛ بنابراین این سؤال 
مطرح می شود که چه چیزی می تواند رابطة آنتاگونیسم را رام و اهلی کند، چه شکلی 
از رابطة »ما/آنها« قادر به چنین کاری است؟ برای اینکه منازعه به عنوان امری مشروع 
پذیرفته شود باید به شکلی درآید که موجبات نابودی جامعه سیاسی را فراهم نکند. 
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باشد،  داشته  وجود  مشترک  پیوند  نوعی  درگیر  طرف های  بین  باید  که  معنا  بدان 
به طوری که آنها مخالفان خود را به عنوان دشمنی که باید از روی زمین محو شود تلقی 
به عنوان رقبایی دید که  نکنند. ولی این بدان معنا نیست که مخالفان را باید صرفاً 
می توان منافع آنها را از راه مذاکره تأمین کرد یا با رایزنی به صلح و آشتی رساند، زیرا 
در این حالت نیز عنصر آنتاگونیسم محو و نابود می شود. اگر به دنبال رابطه ای باشیم 
که در آن بُعد تخاصم آمیز منازعه حفظ شود، ولی از سوی دیگر این بُعد تا حدودی هم 
رام و اهلی شود باید به دنبال رابطه ای از نوع دیگری میان »خود« و »دیگری« باشیم. 
رابطة  آنتاگونیسم  آگونیسم می نامد، در حالی  که  را شانتال موفه  رابطه  از  نوع  این 
»ما/آنهایی« است که دو طرف دشمنانی تلقی می شوند که در هیچ زمینة مشترکی 
سهیم و شریک نیستند، آگونیسم رابطة »ما/آنهایی« است که هیچ راه حل عقالنی 
برای حل منازعاتشان وجود ندارد، با این وجود مشروعیت مخالفان خود را به رسمیت 
می شناسند. آنها مخالف هستند و نه دشمن، یعنی در حالی که در منازعه، آنها خود 
و  سهیم  مشترکی  نمادین  فضای  در  می بینند،  سیاسی  اجتماع  همان  به  متعلق  را 
شریک هستند که در آن منازعه رخ می دهد. به نظر شانتال موفه، وظیفة سیاست، 
تبدیل آنتاگونیسم به آگونیسم است. البته موفه تأکید می کند که آگونیسم او با مفهوم 
پساسیاسی لیبرالیستی تفاوت دارد، زیرا در مدل او حضور آنتاگونیسم محو نمی شود، 

بلکه پالوده می شود )موفه1391 : 28 ـ 27(.

امر سیاسي به مثابة پساسیاسي
دیدگاه پساسیاسِی اساساً لیبرالیستی تالش می کند مفهوم منازعه را از سیاست حذف 
کند. در این دیدگاه پساسیاسی می توان دو پارادایم عمدة لیبرالی را از هم متمایز کرد: 
اولین پارادایم که بعضاً تجمعی1 نامیده می شود، سیاست را محل برقراری سازش بین 
به مثابة موجودات عقالیی دیده  افراد  نیروهای متعارض مختلف در جامعه می بیند. 
می شوند که انگیزة آنها به حداکثر رساندن منافع خود است و در جهان سیاسی به 
شیوة اساساً ابزاری عمل می کنند. می توان ایدة بازار را که برای حوزة سیاست به کار 
گرفته می شود با مفاهیم عاریه گرفته  شده از اقتصاد درک کرد. پارادایم دیگر را که 

1. Aggregative
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می توان رایزنانه1 نامید، با هدف ایجاد ارتباطی بین اخالق و سیاست در واکنش به 
این مدل ابزارگرایانه مطرح شد. مدافعان این مدل که در تالشند عقالنیت ارتباطی را 
جایگزین عقالنیت ابزاری کنند، مباحثة سیاسی را به عنوان میدان خاص کاربرد اخالق 
دیده و معتقدند که از راه بحث آزاد در قلمرو سیاست می توان به اجماع اخالقی عقالنی 
دست  یافت. در این مدل، سیاست نه از طریق اقتصاد بلکه از طریق اخالقیات درک 

می شود )موفه 1391: 20(.

فرضیة  پژوهش
گفتمان اصالح طلبی با به رسمیت شناختن واقعیت جهانی  شدن فرهنگی تالش کرد 
با اتخاذ سیاست رقابتی )آگونیستی( به جای اتخاذ سیاست تخاصم کامل )آنتاگونیسم( 
امکان سازگاری و مقاومت را برای اندیشة انقالب اسالمی در مقابل تهاجم فرهنگي 

فراهم کند.

تعریف عملیاتی یا تعریف مفاهیم
گفتمان

ارنستو الکالئو و شانتال موفه در کتاب هژمونی و راهبرد سوسیالیتی )1985(، گفتمان 
را مجموعه ای معنادار از عالئم و نشانه های زبان شناختی و فرا زبان شناختی تعریف 
می کنند. چنانچه در نزد آنان، گفتمان صرفاً ترکیبی از گفتار و نوشتار نبوده، بلکه این 
دو خود اجزای درونی کلیت گفتمان فرض می شوند و گفتمان هم دربرگیرندة بُعد 

مادی و هم مزین به بُعد نظری است )تاجیک 1383: 21(.

جهانی  شدن2
و  سیاسی  و  شبه علمی  علمی،  حوزه های  در  رایج  مفاهیم  از  جهانی  شدن  گرچه 
از  دقیقی  تعریف  اما  است،  جدید  هزارة  برای  باقیمانده  میراث های  مهم ترین  جزو 
جبهه گیری های  و  جهانی  شدن  فرایند  یا  پدیده  بودن  چندوجهی  ندارد.  وجود  آن 
و  جهانی  شدن  نبودن  یا  بودن  آگاهانه  و  ارادی  بر  تأکید  و  ایدئولوژیک  ـ  سیاسی 

1. Deliberative
2. globalization
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نوپا بودن نظریه پردازی و مطالعات معطوف به جهانی شدن را می توان از عوامل مؤثر 
در عرصة تعریف و مفهوم بندی مبهم و متناقض جهانی  شدن به شمار آورد. تحت 
یافته اند:  تنوعی چشمگیر  جهانی  شدن  از  عرضه  شده  تعاریف  عواملی  تأثیر چنین 
»فشردگی جهان«؛ »وابسته تر شدن بخش های مختلف جهان«؛ »افزایش وابستگی و 
درهم تنیدگی«؛ »فرایند غربی کردن و همگون  سازی جهان«؛ »ادغام همة جنبه های 
تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  »پهناورتر شدن گسترة  در گستره ای جهانی«؛  اقتصادی 
کنش های اجتماعی«؛ »کاهش هزینه های تحمیل شده توسط فضا و زمان« از جمله 

تعریف های ارائه  شده برای جهانی  شدن است )شولت 1390؛ هلد و مک گرو 1382(.
به  این  ترتیب و بر اساس وجوه مشترک نام  برده شده این تعریف از جهانی  شدن را 
به عنوان محور پژوهش حاضر می پذیریم: »منظور از جهانی  شدن عبارت است از فرایند 
فشردگی فزایندة زمان و فضا که به واسطة آن مردم دنیا کم وبیش و به صورتی نسبتاً 
آگاهانه در جامعة جهانی واحد ادغام می شوند«. به  بیان  دیگر جهانی  شدن معطوف 
به فرایندی است که در جریان آن فرد و جامعه در گستره ای جهانی به یکدیگر پیوند 

می خورند )گل محمدی 1386: 20-18(.

مصادیق این فرایند عبارت اند از:
ـ کاهش هزینه های  تحمیل شده بر ارتباطات و حمل ونقل از سوی مکان، زمان و فضا؛ 

ـ فرسایش و فروریزی مرزها و دیگر عوامل محدود و مقیدکنندة امر اجتماعی؛
ـ افزایش وابستگی متقابل انسانها در سطح جهان؛

ـ افزایش حجم ارتباطات اجتماعی؛
ـ افزایش گسترة تأثیرپذیری و تأثیرگذاری انسانها؛

ـ شکل گیری و افزایش نهادهای فراملی و بین المللی؛
ـ جهانگیر شدن نهادهای محوری غرب )گل محمدی 1386: 12-11(.

و  سیاسی  اقتصادی،  پیامدهای  جهانی  شدن،  فرایند  پیامدهای  و  تبعات  میان  از 
فرهنگی از نمود عینی تر و اهمیت بیشتری برخوردارند. در این پژوهش ابعاد جهانی  شدن 
در زمینه های اقتصاد و سیاست به  طور کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ادامه بُعد 
فرهنگی جهانی  شدن که از مباحث مهم و محورهای اصلی این پژوهش است، به صورت 

خاص و تفصیل تر و با بررسی شاخصه ها و ویژگی های آن توضیح داده خواهد شد.
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جهانی  شدن اقتصاد
این جنبه در بردارندة جهانی  شدن تولید و معامالت مالی بوده و به گونه ای تنگاتنگ 
با پیشرفت تحلیل داده ها و تکنولوژی اطالعاتی مرتبط است که برقراری ارتباطات 
عظیم بین نقاط مختلف جهان و تشکیل یک نظام مالی فراملی را ممکن نموده و 
اقدامات شرکت های چندملیتی را تسهیل می کند. جهانی  شدن اقتصاد باعث کاهش 
کنترل دولت - ملت بر سیاست اقتصادی شده و دولت پس از جنگ را به زوال کشانده 
است. اکنون دولت باید شرکت های چندملیتی را جذب کند و همة الزامات آن را به 
جان بخرد، یعنی به جای اینکه مانند گذشته شرایطی را برای یک سیاست اقتصادی 
انگیزة  باید  اکنون  باشد،  ملت  منافع  تأمین  متضمن  که  کند  ایجاد  همکاری جویانه 
اتحادیه های تجاری مبارزه جو را از بین برده و انگیزه های مالیاتی مناسبی برای سرمایه 

جهانی خلق نماید )نش 1385: 73-74(.

بُعد سیاسی جهانی شدن
جهانی  شدن سیاسی یکی دیگر از ابعاد فرایند جهانی  شدن است که به موازات دیگر 
ابعاد این فرایند یعنی اقتصادی و فرهنگی تأثیرات عمیقی را بر کشورها و ملت ها بر 
تغییرات سیاسی دولت ها در  جای گذاشته است. جهانی  شدن سیاسی دربرگیرندة 
سطح ملی به فراملی، جدایی جامعه و روابط اجتماعی از نهاد دولت ـ ملت، به چالش 
کشیده شدن دولت - ملت ها، فرسایش مرزهای ملی، تضعیف حاکمیت ملی و کاهش 
بازیگران جدید سیاسی در  پیدایش  ملی،  اقتصادهای  رفتن  تحلیل  استقالل دولت، 
عرصة نظام بین الملل، افزایش اقتدار سازمان های جدید بین المللی، توجه به مسائل 
مشترک جهانی، گسترش بیشتر دموکراسی لیبرال است. در جهانی  شدن سیاسی نیز 
به موازات انقالب در فناوری اطالعات و ارتباطات این بُعد از فرایند جهانی بیش  از پیش 

تأثیرگذار بوده است.
یکی از وجوه مهم جهانی  شدن تأثیر آن در پیدایش بازیگران جدید سیاسی در 
و سنتی  قدیمی  بازیگران  از  برخی  ویژگی های  و  موقعیت  تغییر  و  بین الملل  عرصة 
این عرصه است. تنوع و تکثر افزایش نفوذ و اقتدار سازمان های جدید بین المللی که 
همچون بازیگرانی فعال در کنار دولت ها در محیط بین الملل به ایفای نقش می پردازند 
جایگاه و موقعیت برجسته تری برای آنها ایجاد کرده است، به حدی که باید حضور و 
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تولد این سازمان ها را یکی از شاخص های مهم جهانی  شدن سیاست به حساب آورد 
)شهرام نیا 1386: 101-103(.

جهانی  شدن فرهنگی1
جهانی  شدن فرهنگی را می توان دربرگیرندة فرایندها و عواملی دانست که هرگونه 
بیان  به  برمی دارد.  میان  از  یا  کرده  تعدیل  را  اجتماعی  زندگی  فرهنگی  محدودیت 
دیگر، جهانی  شدن فرهنگی عبارت است از شکل گیری و گسترش فرهنگی خاص در 
عرصة جهانی. این فرایند موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می آورد و همة 
خاص های فرهنگی را به چالش می طلبد. گرچه بررسی ها و دیدگاه های گوناگونی دربارة 
جهانی  شدن فرهنگی و شیوة شکل گیری و گسترش فرهنگ جهانی )در واقع فرهنگ 
سرمایه داری( وجود دارد، ولی می توان سه جنبة کلی را در این خصوص شناسایی و 
بیان کرد که عبارت اند از گسترش تجدد غربی، گسترش و جهان گیر شدن فرهنگ 

مصرفی سرمایه داری و جهانی  شدن فرهنگ امریکایی )گل محمدی 1386: 108-98(.
به عنوان یک »رهیافت  پیدایش و تکوین خود  جهانی  شدن فرهنگی در مسیر 
داعیه  این  بر  موافقان  یافته است.  را  موافقان خود  و  واقع« منتقدان  و »امر  نظری« 
پافشاری می کنند که گزارة »جامعه به مثابة مجموعه ای از ساختارها و کردارهاست که 
فرهنگ نیز شامل آن است و باید به وسیلة دولت - ملت اداره شود«، بدون سودمندی 
است. ایدة »دولت به مثابة در جامعه« یا »بهترین خویشتن جامعه« الاقل در حوزة 
فرهنگی دیگر معنی خود را از دست داده است. جهانی  شدن فرهنگی برای تمام جوامع 
امری مطلوب و ضروری است. در مقابل، منتقدان جهانی  شدن که عمدتاً دارای صبغه 
و پیشینة مارکسیستی و نئومارکسیستی هستند، ادعا دارند که جهانی  شدن فرهنگ، 
همان »امپریالیسم فرهنگی« است. بر اساس این تعریف، جهانی  شدن فرهنگی، بر 
خالف جهانی  شدن اقتصاد یا فناورانه به دگرگونی و اشاعه اشکال متنوع رسانه ها و 

هنرها اطالق می شود که فراتر از مرزها توسعه و بسط یافته است )نش 1385: 84(.
جان تاملینسون2 با تمرکز بر بُعد فرهنگی جهانی  شدن نمود بارز فرهنگی شدن 
سرعت  به  شبکه ای  »جهانی  شدن،  آن  اساس  بر  که  می داند  پیچیده ای  ارتباط  را 

1. cultural globalizition
2.Tomlinson
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گسترش یابنده و همیشه متراکم شونده از پیوندهای متقابل و وابستگی های متقابل 
است که وجه مشخص زندگی در دنیای مدرن به شمار می آید«. بُعد فرهنگی جهانی  
شدن یکی از مهم ترین ـ و شاید مهم ترین - بُعد آن است. اصوالً فرایند جهانی  شدن 
دارای ویژگی فرهنگی بوده، جهانی شدن در ذات فرهنگ مدرن نهفته است و راه و 
رسم فرهنگی در ذات جهانی  شدن. فرایندهای دگرگون ساز عظیم دوران ما را که با 
جهانی  شدن توصیف می شوند نمی توان به درستی فهمید مگر آنکه آنها را با واژگان 
مفهومی فرهنگ دریابیم. به همین سان، این دگرگونی ها بافت تجربة فرهنگی را تغییر 
تأثیر می گذارند  دنیای مدرن  فرهنگ در  از مفهوم  ما  بر درک  واقع  و در  می دهند 

)تاملینسون1381: 13-14(.

ویژگی ها و شاخصه های جهانی  شدن فرهنگی
جهانی  شدن فرهنگی به دلیل تأثیر عمیق بر جوامع و فرهنگ ها، پیامدهایی را به 
همراه داشته و ویژگی ها و شاخصه هایی را برای جهانی شدن فرهنگی به وجود آورده 
که هریک از آنها نیز به نوبة خود بر دیگر فرهنگ ها تأثیر گذاشته اند. »همگون سازی 
فرهنگی و گسترش تجدد غربی، جهان گیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایه داری، افزایش 
و  رسانه ها  توسعة  و  ارتباطی  انقالب  جهان،  در سطح  فرهنگی  مبادالت  و  تعامالت 
شکل گیری هویت واحد جهانی« چهار ویژگی و شاخصه مهم جهانی شدن فرهنگی 

هستند که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

الف. همگون سازی فرهنگی و گسترش تجدد غربی
یکی از پیامدهای مهم فرایند جهانی  شدن عبارت است از همگونی و یکدستی فرهنگ 
جوامع انسانی مختلف به واسطة جهانی  شدن فرهنگی خاص. در این فرایند هر نوع 
تفاوت و گوناگونی کمرنگ تر شده، از بین رفته و نشانه های فرهنگی همسانی بر زندگی 
انسانها حاکم می شود. با ادامة این وضع دیری نخواهد پایید که پندار، گفتار و کرداری 
واحد مسلط خواهد شد و هرگونه تفاوت و امر خاص از جهان رخت خواهد بست. فرایند 
جهانی  شدن به همگونی و یکدست شدن فرهنگ و تفاوت و تنوع زدایی می انجامد، 
ولی نوع دیگری از همزیستی ها، آمیزش ها، تفاوت ها و گوناگونی ها و خاص ها را هم 
پدید می آورد. جهانی  شدن زمینة شکل گیری و گسترش فرهنگی را فراهم می کند که 
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در برابر هیچ حدومرزی باز نمی ایستد. این فرهنگ هم مانند ترکیبی از فرهنگ غربی، 
فرهنگ مصرفی سرمایه داری و فرهنگ امریکایی بسیار پرتوان است و در سطح جهانی 
گسترش می یابد. در واقع فرهنگ جهانی مورد نظر در گسترة جهانی به تولید و توزیع 
کاالهای خود می پردازد و روز به روز بر مصرف کنندگان آن کاالها در سرتاسر جهان 

افزوده می شود )گل محمدی 1386: 142(.
استحاله. در چنین  انفعال و  نوعی  از  تمایز همگونی فرهنگی عبارت است  وجه 
رابطه ای معموالً فرهنگها در برابر فرایند جهانی  شدن منفعل می شوند و ضمن پذیرش 
فرهنگی که جهانی  شدن اقتصادی حامل آن است ویژگی های خود را از دست می دهند. 
جهانی  شدن موجی از همگونی فرهنگی پدید می آورد که به گسترش فرهنگی خاص 
در سطح جهانی در برابر همة فرهنگ های خردتر کمک می کند. این همسان سازی 
بسته به قدرت و نفوذ فرهنگ های مختلف به نفع فرهنگ های قدرتمندتر و متنفذتر 
اثر جهانی  شدن و حرکت به سمت  خواهد بود. در روند همسان سازی فرهنگی در 
فرهنگ جهانی، فرهنگ مصرفی سرمایه داری غرب قوی تر و مؤثرتر از دیگر فرهنگ ها 
حضور دارد و درواقع این فرهنگ است که در حال جهانی  شدن است. اندیشمندان با 
تعابیر و نمادهای مختلفی چون سی ان انیزیشن، مک دونالدیزاسیون، از این فرهنگ ها 

یاد می کنند )شهرام  نیا 1386: 225-226(.

ب. جهان گیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایه داری
فرایند جهانی  شدن با فراگیر کردن فرهنگی خاص عرصه را بر فرهنگ های دیگر تنگ 
کرده و به یکدست شدن آنها دامن می زند. وجه غالب فرهنگی که جهان گیر می شود 
فرهنگ مصرفی غرب به ویژه فرهنگ امریکایی است )گل محمدی 1386: 267(. می توان 
گفت از میان مجموعه عناصر ویژگی بخش تجدد، آنچه بیشتر و شدیدتر از عناصر 
دیگر جهان گیر می شود، نوعی فرهنگ مصرفی متناسب با نظام سرمایه داری با ماهیت 
گسترش طلب است و گرایشی جهانی دارد، همواره می کوشد جهان را به بازاری برای 
تولید و مصرف تبدیل کند؛ بنابراین درصدد است تا به کمک ایدئولوژی یا فرهنگ 
مصرفی و تصورات مردم از هویت و نیازهای خود، آنها را به مصرف کنندگانی در خدمت 

فرایند انباشت سرمایه تبدیل کند )گل محمدی 1386: 102-103(.
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مصرف،  به  تمایل  است.  ِصرف  مصرف  از  بیش  چیزی  مصرفی  فرهنگ  معنای 
ارزشی نمادین پیدا می کنند و نه صرفاً ارزشی مادی. این فرهنگ در جوامعی پدید 
می آید که در آن گروه های پرقدرت، یعنی معموالً کسانی که در پی انباشت سرمایه 
هستند، مصرف کنندگان را به روشی تقلیدگونه بر آن می دارند تا بیش از »نیاز« خود 
»تقاضا« داشته باشند. در فرهنگ مصرفی، مصرف به وسیلة اصلی ابراز وجود شخصی 
و سرچشمة عمدة هویت وی تبدیل می شود. این به معنای آن است که هم اقالم مادی 
و هم غیرمادی، شامل خویشاوندی، عاطفه، هنر و خرد به صورت کاال در می آیند، 
یعنی ارزش آنها بر پایة مبادلة آنها تعیین می شود نه بر اساس تولید یا مصرفشان )واترز 

.)204-205 :1379
فرهنگ مصرفی باعث می شود فرد به جای این که از طریق روابط اقتصادی )طبقه( 
یا پیوندهای سیاسی )ملیت( هویت پیدا کند، با خوردن، نوشیدن، نحوة گذران اوقات 

فراغت یا به عبارتی شیوة زندگی هویت یابد )شیرزادی1391: 216(. 
در کل آنچه فرهنگ جهانی نامیده می شود، نوعی فرهنگ مصرفی است که به 
کمک ارتباطات گسترده و فناوری الکترونیک یا همان رسانه فرهنگی، جهان گیر شده 
و در اصل، از منبعی واحد که فرهنگ امریکایی است سرچشمه می گیرد. امروزه شمار 
فراوانی از مردم جوامع مختلف جهان خواسته یا ناخواسته شیوة زندگی امریکایی را 
الگوی خود قرار می دهند و هر جامعه ای که در فرایند جهانی  شدن ادغام می شود، در 
واقع به نوعی امریکایی می شود. برجسته ترین وجه امریکایی شدن جهان، گسترش 
تولید،  از طریق  نخست  در درجة  فرهنگ مصرفی  این  امریکاست.  فرهنگ مصرفی 
می شود  جهان گیر  امریکایی،  معتبر  شرکت های  محصوالت  برخی  مصرف  و  توزیع 
محصوالت  جهانی  مصرف  می یابند.  فزونی  آن  مصرف کنندگان  شمار  روزبه روز  و 
کوکاکوال، مک دونالد و... از این دسته اند. برخی معتقدند افزایش مصرف این کاالها به 
دلیل کارایی و کارامدی و کیفیت بی بدیل این محصوالت می باشد که نشانة عقالنیت 
تولیدی است. از دیگر مظاهر گسترش فرهنگ امریکایی، استقبال جهانی از تولیدات 
گرفتن  قرار  الگو  امریکایی،  پاپ  موسیقی   ،C.N.N شبکه  اخبار  هالیوود،  سینمایی 

ستارگان هنری امریکا توسط جوانان و... است )شیرزادی1391: 216-217(.
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ج. افزایش تعامالت و مبادالت فرهنگی در سطح جهان
رشد و توسعه مبادالت فرهنگی و همکاری در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، 
نشانه ای  را می توان  فرهنگی   - مراجع مختلف علمی  و  با کشورها  و علمی  ورزشی 
از توسعه جهانی شدن تلقی کرد. گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، رشد اخبار 
و اطالعات از سایر جوامع و افزایش آمدوشدها در سطح جهانی به توسعه شیوه های 
مختلف مبادله و همکاری علمی فرهنگی میان جوامع کمک کرده است و این توسعه 
به نوبه خود در فشرده تر شدن فضا و زمان و حرکت به سوی جامعه جهانی مؤثر بوده 
است؛ اگرچه سوگیری این حرکت بیشتر به سمت فرهنگ غربی با محتوای فرهنگ 
مصرفی است، یکی از ویژگی های آن گسترش بیش ازپیش مبادالت و تعامالت علمی 
رسانه ای،  ارتباطات  همچون  گوناگونی  اشکال  در  مبادالت  این  است.  بوده  فرهنگی 
مسافرت ها و توریسم، مهاجرت برای تحصیل و پژوهش، مبادالت علمی میان مراکز 
علمی پژوهشی دانشگاه ها، شرکت در مسابقات و فستیوال های مختلف علمی، فرهنگی، 
هنری، ورزشی و... ظاهر شده است. مبادله کاالهای مختلف فرهنگی اعم از فیلم، نوار 
و لوح فشرده، موسیقی، کتاب، مجله و ابزارهای فرهنگی مختلف یکی دیگر از راه های 

این مبادالت است )شهرام نیا،1386: 429 ـ 428(
فرایند جهانی  شدن در عین حال که دربرگیرندة نیروهای همگون ساز فرهنگی 
است جهان را به بازاری برای عرضة محصوالت فرهنگی گوناگون تبدیل می کند. در 
این بازار گسترده هرچند برخی فرهنگ ها حضوری چشمگیر دارند اما مانعی جدی بر 
سر راه حضور فرهنگ های دیگر وجود ندارد. انسان امروزی در هر کجای این جهان 
پهناور هم باشد کم وبیش می تواند محصوالت فرهنگی متنوعی را مصرف کند. به قول 
هانرز انسان سرانجام به جهانی پا گذاشته که یک موزائیک فرهنگی دارای تکه پاره های 
جداگانه را در برمی گیرد )گل محمدی 1386: 208(. جهانی  شدن با درنوردیدن مرزها 
تسهیل  با  بین االذهانی  مشترکات  افزایش  موجب  ملتها  فرهنگی  روابط  تقویت  و 
و  تحمل  ظرفیت  افزایش  موجب  فرایند  این  می شود.  فرهنگی  گوناگون  هویت های 
ارتباط فرهنگی ملت ها می شود. وجوه مشترک فرهنگی را تقویت  پذیرش تبادل و 
می کند و با فاصله گیری زمانی و مکانی و نزدیک تر کردن جوامع به یکدیگر و ایجاد 
فراهم می کند  را  یکدیگر  با  و آشنایی فرهنگ های مختلف  ارتباط  امکان  پیوستگی 

)دهشیری 1380: 168(.
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د. انقالب ارتباطی و توسعه رسانه ها و شکل گیری هویت واحد جهانی
این بُعد از جهانی  شدن فرهنگی چنان عمیق و مهم است که برخی جهانی  شدن را 
فرایند گسترش فزایندة ارتباطات در مقیاس جهانی به همراه حصول آگاهی از این 
فرایند تعریف کرده اند. رشد فزایندة فناوری وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و ماهواره 
موجب فشردگی زمان ـ مکان و نزدیکی فرهنگی کشورها شده است. اختراع و توسعة 
رسانه های جدید در قرن بیستم همچون تلفن، ضبط  صوت، رادیو، تلویزیون، رایانه 
و... سرعت توسعه ارتباطات را دوچندان کرد و تحوالت سریع اخیر در حوزة ارتباطات 
همچون گسترش شبکه های ماهواره ای، ارتباطات دیجیتال، اینترنت و... عامل اصلی 

محرک موج نوین جهانی  شدن بود )شهرام نیا 1386: 110-111(.
انقالب در عرصه های ارتباطی و گسترش وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی، 
و  متعدد  کانال های  اطالع رسانی،  شبکه های  رایانه ها،  دور  راه  ارتباطات  مطبوعات، 
متنوع پخش برنامه ها، پست تصویری و پست الکترونیک شرایط را به گونه ای مساعد 
گرداند که به زعم مدافعان جهانی  شدن، برپایی دهکدة جهانی مک لوهان بیشتر  از قبل 
امکان پذیر شد، به لحاظ فرهنگی نیز بروز شقاق ها، شکاف ها و خألهای فرهنگی به ویژه 
خأل عقیدتی پس از سقوط کمونیسم و نیاز انسانها به مدل سازی و الگوپردازی از جهان 
به وسیلة پارادایم هایی که قادر به تفسیر و تبیین جهان باشد فرایند جهانی  شدن را 
به موضوع برگشت ناپذیر تبدیل کرد )توحیدفام 1382: 261(. انقالب تکنولوژیک که 
حول محور فناوری اطالعات متمرکز است با سرعتی شتابان در حال شکل دهی مجدد 
بنیان مادی جامعه است. نظام ارتباطی نوین که به زبان جهانی و دیجیتالی سخن 
می گوید تولید و توزیع کلمات، صداها و تصاویر فرهنگی ما را جهانی ساخته و آنها را 
با سلیقه ها، هویت ها و روحیات افراد تطبیق داده است. شبکه های رایانه ای دوسویه 
به طرز چشمگیری گسترش می یابند و شکل ها و کانال های جدید ارتباطی را ایجاد 
می کنند که به زندگی شکل می دهند و همزمان از زندگی شکل می پذیرند )کاستلز 

.)27-28 :1382
طریق  از  شده  ایجاد  موانع  و  کرده  تسهیل  را  ادغام  اطالعاتی  انقالب  واقع  در 
بهره وری  است.  یا محدود کرده  و  برده  میان  از  را  و جغرافیایی  فیزیکی  فاصله های 
جهانی از تکنولوژی معلول افزایش تجارت جهانی و گرایش روزافزون به تنوع بخشیدن 
به کاالهای تولیدی و ایجاد تقاضا است. انتقال تکنولوژی به نوبه خود موجب افزایش 



  46

98
ن 

ستا
تاب

 | 2
ه 0

مار
 ش

م |
سال

ر ا
ی د

اس
سی

شه 
دی

ه ان
نام

صل
ف

ارتباط و وابستگی کشورها شده است )شیرزادی 1391: 225(. ما در عصر به هم پیوسته ای 
زندگی می کنیم که مردم سراسر جهان در نظم ارتباطی واحدی مشارکت دارند. این 
وضع تا حدی ناشی از برد بین المللی ارتباطات مدرن است به لطف جهانی شدن و 
... تمام ماجراها و رویدادهای جهان را گزارش می کنند و در دید جهانیان  اینترنت 
قرار می دهند ...اینترنت در حال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزانه است - تیره 
و تا ساختن مرزهای میان امر جهانی و امر محلی، ایجاد مجراهای تازه برای ارتباطات 
و تعامل... اما به همان اندازه که فرصت های تازه و هیجان انگیزی برای کشف جهان 
اجتماعی ایجاد می کند، تهدیدی برای ویرانی روابط و اجتماعات انسانی نیز هست 

)گیدنز 1386: 682(.
گسترش تکنولوژی ارتباطی مانند ماهواره و اینترنت به دنیای لیبرال غربی کمک 
کرد تا الگوی خود را در سراسر جهان ترویج نماید. به طورکلی این تکنولوژی ها در 
شرایط کنونی در اختیار دنیای سرمایه داری غربی است و آنان با بهره برداری سیاسی 
فراگیر شدن  القا می کنند.  بر جهانیان  را  دموکراسی  لیبرال  فرهنگ  ابزارها،  این  از 
است  بارز  از کشورهای درحال توسعه  بسیاری  لیبرال غربی در  الگوی  با  دموکراسی 

)بهروز لک،1386: 279(

بحث و یافته های پژوهش
گفتمان اصالح طلبی )1384 - 1376(

گفتمان اصالح طلبی جریانی سیاسی - فکری است که با انتخابات دوم خرداد سال 
1376 و پیروزی قاطع سیدمحمد خاتمی ذیل گفتمان انقالب اسالمی رسماً ظهور 
یافت و پایه های آن تثبیت شد. این گفتمان که پیش زمینه های شکل گیری آن به قبل 
از انتخابات دوم خرداد باز می گردد، بر پایة مفاهیم و ویژگی هایی بنا شده است که در 
واقع مطالبات و خواسته های تاریخی مردم ایران از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی 
می باشند. گفتمان اصالح طلبی با محوریت قرار دادن و برجسته کردن کردن نقش 
و جایگاه مردم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و با تأکید بر مفاهیم آزادی، 
انتقادپذیری  و  شایسته ساالری  شهروندی،  حقوق  سیاسی،  مشارکت  قانون گرایی، 
و  زمانی  مقتضیات  با  که  دهد  ارائه  مفاهیم  این  از  را  جدیدی  تعاریف  بود  توانسته 
مکانی عصر کنونی همخوانی و تطابق داشته باشد. گفتمان اصالح طلبی درصدد بود 
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با برجسته کردن مطالبات قانونی مردم و تقویت آموزه های دموکراتیک همچون  تا 
مردم ساالری، تساهل و تسامح سیاسی، پذیرش قرائت های مختلف از دین و سیاست 
زمینه های ارتقای مشروعیت نظام جمهوری اسالمی ایران را در عرصه داخلی و خارجی 

فراهم نماید.
خاتمی به عنوان نمایند برجستة گفتمان اصالح طلبی در تعریف مفهوم اصالحات 
می گوید: »اگر بخواهیم اصالحات را در یک کلمه خالصه کنیم، اصالحات یعنی توسعة 
همه جانبه و پایدار، یعنی توسعة سیاسی، توسعة فرهنگی، توسعة اقتصادی، توسعة 

علمی. وی در بیان مبنا و جهت های اصالحات معتقد است:
به نظر من مبنای اصالحات و جهت هایی که اصالحات باید داشته باشد 
عبارت است از آنچه که به رأس مردم رسیده است. منظور این نیست 
پایه های  از محوری ترین  یکی  باشند.  نداشته  نقد  و  دیگران حرف  که 
اصالحات آزادی نقد و اندیشه است. اصالحاتی که ما عرضه می کنیم 
اقلیت،  دیکتاتوری  چه  فردی،  دیکتاتوری  چه  است،  دیکتاتوری  ضد 
چه دیکتاتوری اکثریت، یعنی هرکس باید بتواند حرفش را بزند. وقتی 
می گوییم آزادی، یعنی آزادی مخالف، یعنی مخالف حکومت هم باید 

بتواند حرف بزند )خاتمی1380 ت: 37(.
خاتمی در جایی دیگر اصالحات را اینگونه معرفی می کند:

مردم ساالری  و  عدالت  آزادی،  تحقق  برای  تالش  ایران،  در  اصالحات 
از  سرشار  مسالمت آمیز،  زندگی  پیام  اصالحات،  است.  دین  با  سازگار 
معنویت و اخالق در دنیای معاصر است؛ اصالحات دفاع از حریم و حقوق 
انسان ها و دعوت به خردورزی و خردمندی است. اصالحات از میان بردن 
چهره فقر و تبعیض و پاسداری از حقوق شهروندی و اهتمام به امر عدالت 
اجتماعی است و این همه در بستر دینی آینده نگر و سازگار با انسان امروز 
و فردا تجربه جدیدی را پیش روی ما می گذارد )همان1380 ب: 56 - 55(.

این گفتمان بر رعایت حقوق شهروندی، رعایت حرمت انسانیت انسان، نظام رقابتی، 
اصالح امور جامعه از طریق سازوکار انتخاباتی، بر تقویت نهادهای مدنی و گفت وگو و 
احترام به دگراندیشان تأکید می کرد. در گزاره های این گفتمان، برای جامعة ایران که 
از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متنوع است یک »دایرة وحدت بخش« تجویز 



  48

98
ن 

ستا
تاب

 | 2
ه 0

مار
 ش

م |
سال

ر ا
ی د

اس
سی

شه 
دی

ه ان
نام

صل
ف

نمی کرد، بلکه بر هم زیستی عناصر متنوع جامعه بر اساس قواعد مردم ساالری و قانون 
تأکید می شد. این گفتمان حتی برای تقویت مردم ساالری نیز کاربرد زور، خشونت، 

روش های توده ای را توصیه نمی کرد )جالئی  پور1381: 77 - 76(.
و  دینی  آموزه های  و  ارزش ها  از  دوری  معنای  به  اصالحات  دورة  تجددگرایی 
اصول اولیه انقالب نیست، بلکه این نوع از تجددگرایی قرائت جدیدی از اسالم ارائه 
می دهد که خواهان سازگاری میان اسالم و آزادی است. بنابراین گفتمان اصالحات 
تالش می کند با حفظ مبانی اسالمی، آن بخش هایی از اسالم را برجسته کند که با 

تجددگرایی سازگاری بیشتری دارد )سلطانی 1384: 16(.

دیدگاه های گفتمان اصالح طلبی در خصوص جهانی  شدن فرهنگی و ویژگی های آن
جهانی  شدن فرهنگی که از مفاهیم و مباحث اصلی پژوهش حاضر است همانند دیگر 
وجوه و ابعاد فرایند جهانی  شدن در سالهای اخیر تأثیرات عمیقی بر کشور و نظام 
جمهوری اسالمی داشته و جامعة ایرانی از پیامدهای آن دور نمانده است. پیشرفت های 
ایران به  ابعاد، در  از آن در تمامی  الگوهای فرهنگی ناشی  تکنولوژی دنیای غرب و 
تلفن،  نظیر  همگانی  رسانه  گسترش  و  ارتباطات  توسعة  است.  مشاهده  قابل  وضوح 
اینترنت و ماهواره و... اکنون در همه جای کشور ایران در دسترس همگان قرار دارد و 
این وضعیت ایران را عماًل به عنوان جزیی از دهکدة جهانی، به تعبیر مک لوهان قرار 
داده است. تغییر در آداب و سبک زندگی، جایگزین شدن سریع الگوهای جدید زندگی 
غربی به جای آداب و رسوم سنتی، استفادة بسیاری از جوانان ایرانی از آخرین تولیدات 
فرهنگی و مدهای روز دنیا و نیز تغییر در نوع نگرش و باورهای آنان، تنها مواردی از 
تأثیر عمیق جهانی  شدن فرهنگی در جامعة ایرانی است. گفتمان اصالح طلبی مذکور 
که به مدت هشت سال زمام امور اجرایی کشور را بر عهده داشته، با درک شرایط داخلی 
و بین المللی و پذیرش واقعیت فرایند جهانی  شدن و بُعد فرهنگی آن، سعی کرده است 
در برابر آن مواضع واقع گرایانه ای را اتخاذ نماید. این گفتمان با قبول اینکه بسیاری از 
ارزش های جهانی  شدن نظیر اصول و مبانی عدالت طلبی، آزادی گرایی، حقوق بشر، 
دموکراسی و مدارا ریشه در جوهر تفکر و فرهنگ اسالمی - ایرانی دارند، به جای اتخاذ 
موضع انفعالی و تقابل در برابر جهانی  شدن فرهنگی و شاخصه های آن، توانسته است 
زمینة ایجاد همزیستی فرهنگی و تعامل و گفت وگوی جهانی مسالمت آمیز را میان 
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فرهنگ ها و تعامالت نظری و عملی را میان ادیان و مذاهب و به رسمیت شناختن 
حقوق ملت ها، فرهنگ ها و تمدن ها و قابلیت جذب و تبادل فرهنگی را ایجاد نماید. بر 
همین اساس است که گفتمان اصالح طلبی در سالهای اخیر همواره در معرض این اتهام 
قرار گرفته است که در مقابله با جهانی  شدن، مخصوصاً جهانی  شدن فرهنگی بیش 
از حد تساهل به خرج داده و با باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی، در عمل انقالب 

اسالمی را در معرض تشدید ابعاد این فرایند قرار داده است.
خاتمی در اجالس ویژه گفت وگوی تمدن ها در نیویورک، جهانی شدن فرهنگی را 
همانند دیگر ابعاد جهانی  شدن یعنی ابعاد سیاسی و اقتصادی آن به عنوان یک واقعیت 
می پذیرد و نگاه تقریباً مثبتی به آن دارد؛ اما در عین حال جهانی  شدن فرهنگ را 
از تحمیل ارزش های یک جانبة خود به فرهنگ های بومی بر حذر می دارد و خواستار 
تعامل و مبادلة فرهنگی با دیگر فرهنگ هاست. وی در خصوص جهانی  شدن فرهنگی 
می گوید: »آنچه که اکنون به طور جدی باید لحاظ شود واقعیت فرهنگ جهانی است. 
فرهنگ جهانی نمی تواند و نباید بی اعتنا به مقتضیات و خصوصیات فرهنگ های بومی 

خود را به آنها تحمیل کند« )ملک نژاد 1386: 106(.
خاتمی با نگاهی مثبت به فرایند جهانی  شدن به ویژه جهانی  شدن فرهنگی، آن 
بر  منطبق  آن  ارزش های  و  اصول  که  اجتناب ناپذیر می داند  و  به جلو  رو  روندی  را 

ارزش های اسالمی هستند. وی در این خصوص می گوید:
بسیاری از ارزش های جهانی شده و نیز هنجارهایی که در حال گسترش 
آموزه های دینی  اساس  بر  اسالمی که  ارزش های  با  در جهان هستند 
مبتنی بر فطرت انسانی هستند با ارزش های اسالمی ناسازگار نیستند. 
اصول و مبانی عدالت طلبی، آزادی گرایی، حقوق بشر، دموکراسی و مدارا 
که بر پایة شواهد تجربی و عینی روز به روز در حال افزایش در سطح 
جهان اند در جوهر تفکر و فرهنگ اسالمی نیز ریشه دار هستند؛ بنابراین 
علی االصول روند جهانی شدن و ارزش های ناشی از آن نمی تواند تهدید 
و  فرایند هر فرهنگ  این  اگرچه در  باشد.  اسالمی  تفکر  مبانی  کنندة 
تمدنی که آورده بیشتر و پیام جذاب تر و ذاتاً جهانی تری داشته باشد و 
از ابزارهای بیشتری برای حضور در عرصة جهانی برخوردار باشد خود 

به خود نقش مؤثرتری خواهد داشت... )سخنرانی در مصر  1386/1/8(
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تأثیر  نیز  او  دولت  خارجی  سیاست  بر  حتی  فرهنگ  موضوع  به  خاتمی  توجه 
گذاشت. او بر سیاستی که نه بر مبنای قهر و زور و یا منفعت و سود بلکه بر بنیان های 
اندیشة معنویت و فرهنگ ابتنا یافته باشد، تأکید ورزیده  و می گوید: »من معتقدم اگر 
از نگاه فرهنگ به زندگی نگاه کنیم، همة این مفاهیم عالی آزادی، حقوق بشر و حق 
حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در عمل و زندگی واقعی انسان در جایگاه خود 

قرار می گیرد« )ستوده 1379: 66(.
جهانی  شدن فرهنگی ویژگی ها و شاخصه هایی دارد که در بخش پیشین در مورد 
آنها به طور کامل بحث شد. همگون سازی فرهنگی و گسترش تجدد غربی، جهان گیر 
و مبادالت فرهنگی در سطح  تعامالت  افزایش  شدن فرهنگ مصرفی سرمایه داری، 
جهان و انقالب ارتباطی، توسعة رسانه ها و شکل گیری هویت واحد جهانی چهار ویژگی 
روشن تر شدن  و  بیشتر  فهم  برای  که  است  فرهنگی  جهانی  شدن  مهم  شاخصه  و 
این  از  هریک  به  نسبت  اصالح طلبی  گفتمان  دیدگاه های  تا  است  ضروری  موضوع 

شاخصه ها و ویژگی های جهانی شدن فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

الف. نگرش گفتمان اصالح طلبی به همگون سازی فرهنگی و گسترش تجدد غربی
در خصوص همگون سازی فرهنگی در جهان برداشت های متفاوتی وجود دارد، عده ای 
آن را حذف یا نادیده گرفتن دیگر فرهنگ ها و تالش برای مسلط کردن فرهنگ غربی 
به ویژه فرهنگ امریکایی در نظر گرفته و عده ای دیگر همگون سازی فرهنگی را فرصتی 
برای ارائة داشته های فرهنگی و تبادل فرهنگی می دانند. هرچند پیشرفت های عظیم 
اقتصادی و تکنولوژی و توسعة ارتباطات و استفاده از اینترنت و ماهواره و... به روند 
همگون سازی فرهنگی کمک کرده تا بتواند در اقصی نقاط جهان، فرهنگ مورد نظر 
خود را - همان فرهنگ غربی - گسترش داده و موجب گسترش فرهنگ و آموزه های 
لیبرال دموکراسی و اشاعة آن در سراسر جهان شود، اما در بحث همگون سازی فرهنگی 
آنچه می تواند به عنوان نقطة عطفی در این روند مورد توجه قرار گیرد، اینکه در همة 
فرهنگ ها ارزش های مشترکی وجود دارند که همة مردم جهان عالقه مند هستند تا آن 
ارزش ها و اصول در نظر گرفته شده و به آنها عمل شود. ارزش هایی مانند آزادی گرایی، 
بهداشت  بهداشتی، محیط زیست،  مراقبت های  فرایندهای دموکراتیک،  بشر،  حقوق 
به همگون سازی فرهنگی در  آنها می تواند  به  توجه  و... که  امور بشردوستانه  تغذیه، 
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سراسر جهان کمک کرده و مانع از مسلط شدن فرهنگی خاص بر دیگر فرهنگ ها شود.
فرهنگی  و جهانی  شدن  واقعیت جهانی  شدن  به  اذعان  با  اصالح طلبی  گفتمان 
یا ستیز می دانند.  و  تسلیم  نه  را صرفاً  فرهنگی  برابر همگون سازی  موضع گیری در 
این گفتمان با قبول جهانی  شدن فرهنگی به عنوان بخشی از فرایند جهانی  شدن، 
معتقد است که این روند باید به دنبال تعامل و هم زیستی با دیگر فرهنگ و در اختیار 
گذاشتن فرصتها برای ارائة داشته های فرهنگی دیگر کشورها باشد، چراکه این تعامل 
و هم زیستی و احترام به دیگر فرهنگ ها تضمین کنندة منافع همة جوامع خواهد بود. 
از نظر گفتمان اصالح طلبی، فرهنگ ها می توانند از طریق ارتباطات و تعامالت فرهنگی 
و آمیزش فرهنگی با دیگر فرهنگ ها به حیات خود ادامه دهند. در عین حال گفتمان 
اصالح طلبی از تالش در روند همگون سازی فرهنگی برای مسلط شدن فرهنگی خاص 
به ویژه فرهنگ غربی و امریکایی غافل نمانده است و مقاومت در برابر فرهنگ غربی 
و جلوگیری از مسلط شدن آن را مورد تأکید قرار داده و مقاومت برای حفظ ارزشها 
را یک اصل مسلّم می داند؛ اما از سوی دیگر این گفتمان، انعطاف پذیری برای تعامل 
و تبادل فرهنگ ها و تأکید بر ارزش های مشترک بشری را برای صلح و ثبات جامعة 

جهانی و هم زیستی فرهنگ ها امری الزم و ضروری می داند.
گفتمان اصالح طلبی در بحث همگون سازی فرهنگی ضمن اینکه بر تعامل وجوه 
مثبت عام گرایی فرهنگی )توسعة فرهنگی و آگاهی جهانی( و خاص گرایی فرهنگی 
)تنوع فرهنگی و دانش محلی( تأکید می کند و خواستار عملی شدن این تعامل در سطح 
جهانی است، اما در عین حال در مورد پیامدهای منفی عام گرایی فرهنگی )امریکایی 
و غربی شدن و امپریالیسم فرهنگی( و خاص گرایی فرهنگی )دیدگاه تک فرهنگی و 
تعصب قومی و جماعتی( هشدار می دهد و آن را تهدیدی برای صلح، امنیت، همزیستی 

و تعامل و تحقق ارزش های مشترک بشری در سطح جامعة جهانی می داند.
در مجموع می توان گفت که نوع نگاه و نگرش گفتمان اصالح طلبی به همگون 
سازی فرهنگی، بر اساس اینکه هدف آن یکدست و همگون ساختن ارزش های مشترک 
میان فرهنگ و ارزش های مشترک بشری نظیر آزادی گرایی، حقوق بشر، دموکراسی، 
مدارا، محیط زیست، امور بشردوستانه و... باشد را امری مثبت و امیدوار کننده دانسته 
و فرصتی برای بهره برداری از دستاوردهای مثبت فرهنگ و تمدن بشری می داند؛ اما 
در عین حال تالش فرهنگی خاص، به ویژه فرهنگ سرمایه داری را برای تسلط بر سایر 
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فرهنگ ها نپذیرفته و آن را نوعی تهاجم فرهنگی و تالشی برای حذف و یا به حاشیه 
راندن دیگر فرهنگ ها می داند.

ب. نگرش گفتمان اصالح طلبی به جهانگیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایه داری
بررسی الگوهای مصرف در جامعه نشان می دهد که ما یک جامعة مصرفی هستیم و 
مدرنیته به خوبی توانسته است تفکرات و اندیشه های مادی خود را در ما نهادینه کند. 
به سبب فقدان الگوی مصرف صحیح در کشور میزان مصرف با میزان تولید در کشور 

متناسب نیست. 
خاتمی در اجالس رهبران سازمانها و مراکز اسالمی امریکا، ضمن اعتقاد به اینکه 
و  رسوم  و  آداب  و  فیزیکی  جنبه های  تأثیر  تحت  مختلف  شکل های  به  ما  زندگی 

شیوه های غرب قرار گرفته، می گوید:
االن زندگی ما به انحاء مختلف به شدت تحت تأثیر غرب است. بنده 
در ایران هم که هستم، با اتومبیل، هواپیما، بلندگو و روش های مکانیزه 
با روش های استخراج منابع طبیعی  کشاورزی که اختراع غرب است، 
و  خیابان کشی  با  حتی  و  است  غربی  جدید  تکنولوژی  استخراج  که 
شهرسازی هایی که متناسب با تمدن غرب است، با عینکی که به هر 
ساخته  غرب  در  که  ساعتی  با  و  است  آمده  وجود  به  غرب  در  حال 
شده است زندگی ام را می گذرانم، یعنی عماًل و ناخودآگاه تحت تأثیر 
جنبه های فیزیکی و آداب و رفتار و شیوه های تمدن غرب قرار گرفته ایم 

.)94  :1386 )ملک نژاد 
خاتمی در عین حال که استفاده از کاالها و تولیدات غربی و تأثیرپذیری از جنبه ها 
و آداب و رسوم تمدن غرب را امری اجتناب ناپذیر می داند، اما ضرورت برقراری روابط 
گوناگون با کشورهای دیگر را که منجر به توسعه و صلح و ثبات می شود مورد تأکید 

قرار می دهد:
در دنیای امروز برقراری روابط گوناگون از جمله روابط بازرگانی، صنعتی 
دولتی  و  ملت  هیچ  روابطی  چنین  بدون  است.  ضرورت  یک  علمی  و 
نمی تواند پایدار باشد، چه رسد به آنکه به سوی رشد و کمال برود؛ اما 
آنچه مهم است این است که جامعه بین المللی عزم کند که این روابط را 
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وسیله ای برای نیل به صلح و آرامش قرار دهد، صلح و آرامشی که بشریت 
بیش از پیش از هر زمانی به آن نیازمند است )خاتمی 1380 ب: 123(.

آقای خاتمی شرط استفاده از امکانات و تولیدات دیگر کشورها را حفظ استقالل 
ایران و برقراری رابطه بر اساس احترام متقابل می داند و می گوید: »ما نسبت به همة 
دنیا ادای احترام می کنیم بدون آنکه عزت و استقالل خود را از دست بدهیم و می دانیم 
که در دنیای امروز برای محترم بودن باید به دیگران احترام گذاشت و ما قصد داشتیم 
و داریم و خواهیم داشت که بر اساس احترام متقابل با ملت ها رابطة خود را در همة 

زمینه ها گسترش بدهیم« )همان: 128(.
به نظر می رسد از نظر گفتمان اصالح طلبی، برقراری روابط گوناگون با دیگر کشورها 
فرصتی را برای ایران فراهم می سازد تا با صادرات تولیدات در بخش های مختلف، از تبدیل 
شدن ایران به عنوان کشوری مصرف کننده به ویژه در حوزة فرهنگی و هنری جلوگیری 

نماید و از حجم تهاجم فرهنگی علیه فرهنگ و هویت ایرانیـ  اسالمی بکاهد. 
با این اوصاف گفتمان اصالح طلبی استفاده از تولیدات، کاالها و فناوری دیگر کشورها را 
امری الزم و اجتناب ناپذیر دانسته که موجب سهولت در زندگی افراد شده است، اما واردات 
بی رویه و گرفتار شدن در دام مصرف گرایی را تهدیدی برای اقتصاد و فرهنگ جامعه تلقی 
می کند. گفتمان اصالح طلبی به برقراری رابطه ای بر اساس احترام متقابل و حفظ عزت 
و استقالل کشور تأکید می کند، اما در عین حال خواستار توجه به الگوی مصرف صحیح 
و متناسب با شرایط جامعه و فرهنگ ایرانیـ  اسالمی است. از آنجا که گسترش فرهنگ 
مصرفی در جهان با ترویج فرهنگ غربی به ویژه فرهنگ امریکایی همراه است، گفتمان 

اصالح طلبی حفظ هویت ایرانیـ  اسالمی را اولویت اصلی خود قرار داده است.

ج. نگرش گفتمان اصالح طلبی به افزایش تعامالت و مبادالت فرهنگی در سطح جهان
یکی از وجوه جهانی  شدن فرهنگی گسترش تعامالت و مبادالت فرهنگی در سطح 
جهان است که در این فرایند دولت ها بیش ازپیش به یکدیگر مرتبط شده اند. رشد 
فرهنگی کمک  تبادل  و  مبادالت  این  توسعة  روند  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
شایانی نموده و ایران نیز در سالهای اخیر به ویژه با روی کار آمدن گفتمان اصالح طلبی 
و تثبیت این گفتمان در فضای سیاسی کشور در طی فرایند جهانی  شدن، مبادالت و 
تعامالت فرهنگی خود با سایر کشورها را به رشد قابل مالحظه ای رسانده است. حضور 
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ایران در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی، ورزشی، هنری و... در سطح جهان و 
افزایش تعامل و ارتباط دوسویه با دیگر کشورها نشان از تأثیرات جهانی  شدن فرهنگی 

و رشد این تعامالت و مبادالت است. 
سیاست  اتخاذ  با  و  بین المللی  و  داخلی  شرایط  درک  با  اصالح طلبی  گفتمان 
تنش زدایی و گفت وگوی تمدن ها و با پیش گرفتن رویکرد تعامل به جای تقابل سعی 
با عرضة  ارتباطات و دادوستد فرهنگی پرداخته و  افزایش  به  کرد در همة زمینه ها 
داشته های فرهنگی خود فرهنگ ایرانی ـ اسالمی را در برابر سایر فرهنگ ها برجسته 
کند. به اعتقاد گفتمان اصالح طلبی ظرفیت های فرهنگی موجود در سرزمین کهن 
ایران بستر مناسبی جهت تعامل با فرایند جهانی  شدن فرهنگ هاست. تأکید گفتمان 
اصالح طلبی بر تبادل و توسعة فرهنگی بیشتر با سایر کشورهای جهان، جناح رقیب 
خود را به واکنش وادار کرد و فرصت مناسبی را در اختیار این جناح و سایر گروه های 
از حد در  به غرب گرایی و تساهل بیش  را  تا گفتمان اصالح طلبی  قرار داد  افراطی 
برابر ارزش های فرهنگی غربی متهم نموده و گفتمان اصالح طلبی را مساوی با تهاجم 

فرهنگی و نابودی ارزش ها به حساب آورند.
فرهنگ های مختلف  برای  را  نظر گفتمان اصالح طلبی، جهانی  شدن فرصتی  از 
فراهم می کند که با گشودگی فرهنگی و افزایش قابلیت جذب و دادوستد فرهنگی، 
فرهنگی باز، متحول و بالنده را که قادر به رقابت با فرهنگ غرب در فرایندجهانی شدن 

است را به ارمغان می آورد )قانعی راد و ستوده 1384: 43 - 42(.
خاتمی با اعتقاد به تعامل و فرهنگ همبستگی می گوید:

ما باید بتوانیم پنجره دل ها و ذهن هایمان را به روی یکدیگر بگشاییم 
و به حرمت اجتماع جهانی و زیست بوم جهانی فرهنگ همبستگی 
را پاس بداریم و به کار بندیم. اعتقاد به تعامل و همبستگی ملی 
اخالق جهانی تسلط یک ایدئولوژی جهانی بر همه و یا حتی یک 
دین بر ادیان دیگر نیست. مراد از اخالق جهانی اجماعی اساسی در 
باب ارزش های الزام آور، معیارهای فسخ ناپذیر و رفتارهای سودمند 
شخصی است و حتی این امر را به عنوان ارزشی که همه دین های 

الهی به آن فراخوانده اند در نظر گرفت )سخنرانی وین 1387/8/6(.
خاتمی در هفتمین اجالس سران اکو در تاجیکستان، ضمن تأکید بر گره خوردن 
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سرنوشت همة مردم جهان به هم، این پیوستگی شدید را موجب نزدیکی بیشتر مردم 
جهان به هم می داند و می گوید: 

جهان ما جهان به هم پیوسته است و این پیوستگی شدید امری بسیار 
جدید است. در یک جهان به هم پیوسته حتی اگر کسی خودپرست 
باشد باید در فکر نجات »دیگری« باشد؛ زیرا اگر دیگری غرق شود غرق 

شدن ما نیز قطعی است )قانعی راد و ستوده 1384: 393(.

ارتباطی، توسعة رسانه ای و شکل گیری  انقالب  به  د. نگرش گفتمان اصالح طلبی 
هویت واحد جهانی

بُعد  و شاخصه های  ویژگی ها  از  یکی  عنوان  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  توسعة 
فرهنگی جهانی  شدن، تأثیر عمیق و شگرفی را در جهان ایجاد کرده است. به مدد 
انقالب ارتباطی و توسعة رسانه ها عالوه بر کاهش تسلط دولت ها در کنترل اراده های 
شهروندان، جریان آزاد اطالعات را با استفاده از فناوری های الکترونیکی مانند اینترنت، 
شبکه های ماهواره ای، تلفن و... را به راه انداخته است. امروز دولت ها دیگر نمی توانند 
افکار عمومی و اطالعات را کنترل و یا سانسور نمایند. این جریان آزاد اطالعات باعث 
تحرک اجتماعی شده و تأثیرات خود را بر فرهنگ های عمومی و فرهنگ سیاسی جوامع 
مختلف گذاشته است. انقالب ارتباطات موجب شده تا هرگونه رویدادی در هر نقطه از 
جهان در سریع ترین زمان ممکن در اختیار جهانیان قرار گیرد. این تحوالت ناشی از 
توسعه ارتباطات و گسترش رسانه همگانی نیز کشور ایران را به شدت تحت تأثیر خود 
قرار داده است و در همه جای کشور شاهد استفاده همگانی از این دستاوردها هستیم. 
برنامة سوم توسعه )مصوب فروردین 1379( همگرایی بیشتری با روند جهانی  شدن 
داشته و از نظر توجه به »ارتباطات توسعه« نسبت به دو برنامه قبلی پیشروتر ارزیابی 
می شود. همگانی کردن استفاده از فناوری اطالعات به منظور حفظ منافع ملی، عرضة 
میراث فرهنگ ملی و اسالمی از طریق افزایش تسهیالت و بهبود خدمات، فراهم کردن 
امکانات آموزش عمومی، استاندارها، مقررات، توسعة شبکه های اطالعات و گسترش 
فرهنگ تبادل اطالعات از اهداف برنامة سوم است )شهرام نیا 1386: 436 - 437(. در این 
دوران فناوری اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته در ایجاد آگاهی سیاره ای بسیار مؤثر بوده 
و سبب آگاهی گروه های اجتماعی و افراد از فشردگی و در هم تنیدگی جهان گردید. 
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افرادی که تا دیروز اطالعات اندکی از تحوالت جهانی داشتند با توسعة کاربرد فناوری های 
اطالعاتی با جهان در ارتباط قرار گرفتند. این تحوالت و رویدادها زمینة گسترش نگرش 
خوش بینانه به جهانی  شدن را فراهم نمود و اصالح طلبان ایرانی در خصوص پیامدهای 
فرهنگی جهانی  شدن بر تعامل عام )توسعه فرهنگی و آگاهی جهانی( و خاص )تنوع 

فرهنگی و دانش محلی( تأکید کردند )قانعی راد و ستوده 1384: 47(.
خاتمی در اجالس رهبران سازمان ها و مراکز اسالمی در امریکا با اذعان به واقعیت 

انقالب ارتباطی و توسعة رسانه ها در جهان می گوید: 
متفکر  تعبیر همان  به  ـ که  دنیا هست  در  ارتباطاتی که  مثاًل  امروزه 
غربی ) مک لوهان( به صورت دهکده کوچکی در آمده است ـ به دلیل 
ارتباطات موجی، ارتباطات صوتی و نیز پیشرفت های تکنولوژیکی که 
می بریم.  سر  به  دنیایی  چنین  در  ما  هستند...  ما  روزگار  واقعیت های 

نادیده گرفت )ملک نژاد 1386: 92 - 91(. نمی شود این واقعیت ها را 
او در سخنرانی خود در آکادمی ملی علوم بالروس در اهمیت عصر ارتباطات می گوید: 
دیگران  شناسایی  امکان  فاصله ها  کاهش  و  ارتباطات  عصر  در  اکنون 
پس  است.  میسر  و  فراهم  گذشته  از  بیش  آنان  صدای  شنیدن  و 
می توان مرزهای خونین گذشته میان خود و دیگران را در هم ریخت و 

.)365  :1386 )ملک نژاد  نهاد  بنیان  را  فرهنگی  تعامل  از  فرآیندهایی 
خاتمی تحوالت سریع و پردامنه در حوزة ارتباطات را زمینه ساز گفت وگو و نیز 

شکل گیری تکثر فرهنگی و تبدیل مونولوگ به دیالوگ در نظر می گیرد: 
با خارج  و  داده  ارتباطات رخ  پردامنه ای که در حوزه  با تحول  اکنون 
شدن شبکه های ارتباطی از وضعیتی که بر پیش فرض مخاطب منفعل 
استوار بود، عصر تازه ای در جهان آغاز شده است. این عصر تازه به معنای 
پذیرش و شکل گیری تنوع و تکثر فرهنگی و فکری است که علی االصول 
می تواند فرض تبدیل مونولوگ به دیالوگ و ارتباط یک سویه را به ارتباط 

چندجانبه در پی داشته باشد )سخنرانی مصر 1386/1/8(.
گفتمان اصالح طلبی رویکرد خاص گرایی به هویت جهانی واحد را که در آن عده ای 
معتقدند این هویت جدید باعث تک فرهنگی و تعصب قومی و جماعتی در جهان شده 
بومی و محلی در  و فرهنگ های  فروملی  و  فراملی  ادغام هویت های  نیز موجبات  و 
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فرهنگ جهانی شده است را تماماً نمی پذیرد، بلکه با اذعان به تعامل مثبت عام گرایی 
و خاص گرایی یعنی تعامل میان تنوع فرهنگی و دانش محلی با توسعة فرهنگی و 
آگاهی جهانی معتقد است که جهانی  شدن و هویت جهانی جدید نه تنها به تضعیف 
هویت های ملی منجر نمی شود، بلکه با حفظ آن به دنبال هم جوشی فرهنگ ها و تعامل 

فرهنگی بوده و زمینة ایجاد آشنایی بیشتر را میان فرهنگ ها فراهم می کند.
خاتمی در سخنرانی در اجالس ویژه گفت وگوی تمدن ها در نیویورک ضمن اعتقاد به 
واقعیت فرهنگ جهانی، با رد سلطة قدرتهای بزرگ، مشارکت فعال همة اعضای جامعة 
جهانی را در هویت جهان جدید خواستار بوده و هویت جهانی واحد را مبتنی بر صلح و 
تعادل می داند و فرهنگ جهانی را از تحمیل خود بر فرهنگ های بومی بر حذر می دارد: 

آنچه که اکنون به طور جدی باید لحاظ شود واقعیت فرهنگ جهانی 
است. فرهنگ جهانی نمی تواند و نباید بی اعتنا به مقتضیات و خصوصیات 

فرهنگ های بومی خود را به آنها تحمیل کند )ملک نژاد 1386: 106(. 
وی جهان مبتنی بر صلح را جهانی به دور از سلطة قدرت های بزرگ می داند: 

جهان مبتنی بر صلح و تعادل جهانی است که در آن مرجع اقتدار و 
منبع مشروعیت حقوق شهروندی برابر جامعه مدنی جهانی، دموکراسی 

بین المللی و عدالت و آزادی همگانی است )خاتمی 1380 ب: 85(.
او پیش نیاز تحقق جامعة جهانی واحد و هویت جهانی جدید بر مدار صلح را در 
باال بردن ظرفیت ها برای مشارکت فعال همة جهانیان می داند )ملک نژاد 1386: 116(.

را  اصالح طلبی، هویت جهانی جدید  نظر می رسد که گفتمان  به  اوصاف  این  با 
نه بر جدایی و تمایز پذیری فرهنگ ها که بر پیوستگی، تعامل و اثرگذاری فرهنگ ها 
فرهنگ های  حضور  معنای  به  جهانی  هویت  وضعیت  این  در  است.  گرفته  نظر  در 
اصالح طلبی  گفتمان  دیگر.  فرهنگ های  بر  خاصی  فرهنگ  سلطة  تا  است  متفاوت 
اعتقاد دارد که در این هویت جهانی واحد، فرهنگ ها ضمن تمایز از یکدیگر حیات 
مستقل دارند، در شبکه ای از ارتباطات بین فرهنگی قرار گرفته، از یکدیگر متأثر شده 
و هریک از آنها سازندة جامعه و فرهنگ جهانی هستند. برداشت گفتمان اصالح طلبی 
از شکل گیری هویت جهانی واحد به معنای حذف دیگر هویت ها و یا تقابل هویت ها در 
برابر هم نیست، بلکه در هویت جهانی جدید بر ارزش های مشترکی که در میان همة 
هویت ها در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد تأکید می شود. از نظر گفتمان اصالح طلبی، 
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شکل گیری هویت جهانی واحد، زمانی از سوی سایر هویت ها و فرهنگ ها مورد پذیرش 
واقع خواهد شد که به دور از سلطه گری و تحمیل یک هویت بر هویت های دیگر باشد.

فرآیند  با  همگامی  و  حضور  برای  ایده ای  تمدن ها  گفت وگوی  نظریة 
جهانی  شدن

پیشنهاد ایدة گفت وگوی تمدن ها از سوی سید محمد خاتمی برای همراهی ایران با 
کاروان جهانی  شدن مطرح شده و پیام روشن و شفاف آن این است که جهان باید 
از خشونت و منازعه به سوی صلح و تفاهم حرکت کرده و بر مبنای تعاون مشترک 
و کرامت انسانی طرح ریزی شود. گفت وگوی تمدن ها و فرهنگ ها تالشی برای دست 
یافتن به تفاهم جهانی، تأکید بر ارزش های مشترک بشری، تعامل و تبادل فرهنگی، 
جلوگیری از سیطرة فرهنگی خاص در جهان و نیز جلوگیری از حذف و یا به حاشیه 

رانده شدن دیگر فرهنگ هاست.
این ایده نشانة یک سیاست فرهنگی فعاالنه بود و سعی داشت در سطح فرهنگ 
جهانی نه فقط تأثیرپذیر بلکه تأثیرگذار باشد. اوالً این پدیده از واقعیت عینی و ضروری 
زمان حاضر پدید آمده است و مسأله ای انتزاعی نیست. دوم اینکه، تمدن ایرانی در 
وضعیتی قرار دارد که مجبور به کنش متقابل با دیگر تمدن ها و فرهنگ هاست و در 
نتیجه مبادلة فرهنگی بین ایران و دیگر فرهنگ ها صورت خواهد گرفت. سوم، تمدن 
ایرانی در معرض تمدن نوین جهانی قرار دارد و لذا مجبور به کنش متقابل با عناصر 
تمدن جهانی است. چهارم، تمدن ایرانی در ابعاد مختلف در جهان تأثیر دارد؛ و باالخره 
اینکه گفت وگوی تمدن ها می تواند راه حل مناسب برای ایران در تعامل با دیگر جوامع 

باشد )پوراحمدی 1386: 411(.

جمع بندی 
با شکل گیری گفتمان اصالح طلبی در فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور نیاز به تغییری 
اساسی در نگرش ها به تحوالت داخلی و خارجی بیش  از قبل ضرورت پیدا کرد. در واقع 
گفتمان اصالح طلبی با واقع نگری و درک شرایط در همان ابتدا سعی نمود تا نوع نگاه 
و رویکرد ایران را نسبت به مسائل بین المللی بازسازی نماید، زیرا این گفتمان اعتقاد 
داشت که ادامة این روند، نظام سیاسی جمهوری اسالمی و جامعة ایرانی را با وضعیت 
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ارتباطات و گسترش  توسعة  با  خطرناک و چالش های جدی مواجه خواهد ساخت. 
رسانه های همگانی در جامعه ایرانی میزان تأثیرگذاری فرایند جهانی  شدن و ابعاد آن 
افزایش یافت. گفتمان اصالح طلبی با نگاه تلفیقی به کل فرایند جهانی  شدن یعنی در 
نظر گرفتن همزمان فرصت ها و تهدیدها، ضمن به رسمیت شناختن واقعیت جهانی 
 شدن و نگاهی مثبت و خوش بینانه به جهانی  شدن در کل و جهانی  شدن فرهنگی 
را  نهایت استفاده  فرایند  این  از فرصت ها و دستاوردهای  به طور اخص، تالش کرد 
کرده و تهدیدهای آن را به فرصت تبدیل کند. گفتمان اصالح طلبی با پذیرش جهانی 
 شدن به عنوان امری واقع و اجتناب ناپذیر، درصدد بود با همگامی و همراهی با کاروان 
جهانی  شدن، فرصت حضور فعال تر و پررنگ تری را در مناسبات جهانی برای جمهوری 
اسالمی ایران فراهم نماید. به عقیدة گفتمان اصالح طلبی، رویارویی و تقابل با فرایند 
جهانی  شدن، عالوه بر اینکه هیچ دستاورد مثبتی برای ایران به همراه ندارد، ایران را 
به حالت انزوا و انفعال خواهد کشاند و عواقب خطرناکی را در تمامی عرصه به دنبال 
این  بود که  اقداماتی  از  و تنش زدایی  ایدة گفت وگوی تمدن ها  خواهد داشت. طرح 
گفتمان برای دوری از تنش و تخاصم و تالش برای تعامل و رقابت سازنده با جهان 
در دستور کار خود قرار داد. نهایتاً اینکه گفتمان اصالح طلبی درصدد بود تا شرایط 
را به گونه ای فراهم کند تا ضمن استفاده از فرصت های بی شمار جهانی  شدن، امکان 

اثرگذاری تهدیدها به ویژه در بعد فرهنگی آن فراهم نشود یا به حداقل برسد.
در واقع گفتمان اصالح طلبی به دنبال نوعی از رابطه با جهانی  شدن فرهنگی بود 
که بر اساس آن بتواند ضمن همراهی و همگامی با این فرایند، حداکثر منافع ملی را 
برای ایران کسب کرده و جایگاه ایران را در عرصة بین المللی ارتقاء داده و زمینه را برای 
استفاده از فرصت های جهانی  شدن به ویژه بُعد فرهنگی فراهم نماید. بر اساس نظریة 
امر سیاسی موفه و سه نوع رابطة تعریف شدة آنتاگونیسم، آگونیسم و پساسیاسی در 
این نظریه در قبال جهانی  شدن، رابطة گفتمان اصالح طلبی با فرایند جهانی  شدن در 
کل و جهانی  شدن فرهنگی به طور اخص، منطبق بر رابطه سیاست رقابتی یا آگونیستی 
بوده است. گفتمان اصالح طلبی توانست با استفاده از رابطه آگونیستی یا سیاست رقابتی 
با جهانی  شدن فرهنگی و با طرح ایدة گفت وگوی تمدن ها، وضعیت را از تنش و تخاصم 
به سمت وسوی تعامل، تفاهم و رقابت سازنده سوق داده و شرایط را برای تبادل و تعامل 
فرهنگی، علمی و سیاسی و... ایران با جهان ایجاد کند و با کنترل و مدیریت تهدیدها 
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و تهاجم فرهنگی، امکان سازگاری و مقاومت اندیشة انقالب اسالمی را فراهم کند. ایدة 
گفت وگوی تمدن ها در اتخاذ رابطة آگونیستی از سوی گفتمان اصالح طلبی و نیز تالش 
این گفتمان برای تعمیم و گسترش این رابطه در سطح جهانی نقش و تأثیر برجسته ای 
داشته است. گفتمان اصالح طلبی معتقد است که ملت ها و تمدن ها باید مناسبات خود 
را به گونه ای تنظیم کنند تا به دور از نزاع و درگیری، بر پایة تعامل و رقابت سازنده از 

امکانات موجود در عرصة جهانی بهره کافی را ببرند.
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